
Název jednotky

výsledků ůučení

Název oboru /

kvalifikace

Program

ERASMUS+

Projekt Do Evropy za praxí

Číslo projektu2019-1-CZ01-KA116-060557

Očekávané výsledky učení

Obchodní Akademie a Vyšší Odborná Škola Příbram

Na Příkopech 104, 261 01  Příbram 1

www.oapb.cz; oapb@oapb.cz

Zpracování příspěvku na sociální sítě 

v programu Canva Úroveň 

EQF 

kvalifikace

4

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

1. Praktický úkol – sestavit příspěvek v různých formátech

2. Praktický úkol – publikovat příspěvek na sociální síti

3. Praktický úkol – propagovat firmu a její sortiment včetně vytvoření loga 

4. Praktický úkol - prokázat dovednost nabídnout sortiment zákazníkům

Znalosti

Student zná:

1. zná sociální sítě – Facebook, Instagram, Twitter

2. respektuje autorská práva a IT bezpečnost

3. zná grafický program Canva 

4. zná základní grafické principy

5. zná zásady práce s rastrovou a vektorovou grafikou

6. zná principy formátování písma 

Dovednosti   

1. umí přidávat příspěvky do sociálních sítí

2. umí vytvořit vlastní účet v programu Canva 

3. umí stáhnout aplikaci Canva i do telefonu

4. umí využít šablony programu Canva a tyto editovat

5. umí vytvořit vlastní návrh – logo, plakát, prezentace, animace

6. umí upravit grafiku na vhodnou velikost 

7. umí exportovat návrhy do různých formátů

8. umí importovat fotografie a obrázky

Kompetence

1. umí si organizovat práci

2. prokazuje samostatnost v jednotlivých fázích práce s počítačem, grafickým programem, 

programem Canva

3. spolupracuje  při vytváření nebo sdílení hotových materiálů

4. na projektech pracuje samostatně nebo spolupracuje v týmech

Způsoby a kritéria hodnocení

http://www.naerasmusplus.cz/cz/
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Hodnocení dovedností 

1.umí přidávat příspěvky do sociálních sítí

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

2. umí vytvořit vlastní účet v programu Canva 

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

3. umí využít šablony programu Canva a tyto editovat

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

4. dovede vytvořit vlastní návrh – logo, plakát, prezentace, animace

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

5.umí upravit grafiku na vhodnou velikost a exportovat návrhy do různých formátů

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

6. umí si organizovat práci

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

7. prokazuje samostatnost při v jednotlivých fázích práce s programem Canva

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

Hodnocení praktických úkolů

1.  Praktický úkol – sestavit příspěvek v různých formátech

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

2.  Praktický úkol – publikovat příspěvek na sociální síti

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

3. Praktický úkol – propagovat firmu a její sortiment včetně vytvoření loga 

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

4. Praktický úkol - prokázat dovednost nabídnout sortiment zákazníkům

velmi dobře               dobře              dostatečně             nedostatečně

Obchodní Akademie a Vyšší Odborná Škola Příbram

Na Příkopech 104, 261 01  Příbram 1

www.oapb.cz; oapb@oapb.cz

Zpracování příspěvku na sociální sítě 

v programu Canva Úroveň 

EQF 

kvalifikace

4
63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Hodnoticí formulář

http://www.naerasmusplus.cz/cz/


Unit of learning 

outcomes title

Branch /

qualification

Programme ERASMUS+

Project Do Evropy za praxí

Project number 2019-1-CZ01-KA116-060557

1. Practical task - create a post in various formats

2. Practical task - publish a post on social networking sites 

3. Practical task - promote the firm, its products including company logo

4. Practical task - offer company products to a customer

Obchodní Akademie a Vyšší Odborná Škola Příbram

Na Příkopech 104, 261 01  Příbram 1

www.oapb.cz; oapb@oapb.cz

Creating a post on social sites in Canva

Level of

EQF
4

63-41-M/02 Business academy

78-42-M/02 Economic lyceum

Expected units of learning outcomes

Knowledge

Student knows:

1. social networking sites - Facebook, Instagram, Twitter

2. respects copyright laws and IT security

3. work with graphic programme Canva

4. basic graphic pronciples 

5.  principles of work with  raster and vector graphics 

6. principles of font formating

Skills - competences 

1. can create posts on social networking sites

2. can create own account in Canva

3. can download the program into a mobile phone

4. can use templates in Canva and edit them

5. can create own projects in Canva - logo, poster, presentation, animation

6. can edit graphics for appropriate size

7. is able to export projects into various formats

8. is able to import photos and pictures 

9. can organise his/her work

10. is independent during particular phases of work with Canva

11. work independently or collaboratively, shares projects

Assessment methods and critetia

http://www.naerasmusplus.cz/cz/
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outcomes title
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Programme ERASMUS+

Project Do Evropy za praxí

Project number 2019-1-CZ01-KA116-060557

Skills evaluation

1. can create posts on social networking sites

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

2.  can create own account in Canva

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

3. can use templates in Canva and edit them

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory 

4. can create own projects in Canva - logo, poster, presentation, animation

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory  

5.  can edit graphics for appropriate size and export projects into various formats

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory 

6. can organise his/her work

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

7. is able to work independently with the programme Canva

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

Practical task evaluation

1.Practical task - create a post in various formats

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

2. Practical task - publish a post on social networking sites 

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

3. Practical task - promote the firm, its products including company logo

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory 

4. Practical task - offer company products to a customer

Excellent               Good              Fair             Unsatisfactory

Obchodní Akademie a Vyšší Odborná Škola Příbram

Na Příkopech 104, 261 01  Příbram 1

www.oapb.cz; oapb@oapb.cz

Creating a post on social sites in Canva

Level of

EQF
4

63-41-M/02 Business academy

78-42-M/02 Economic lyceum

Evaluation form

http://www.naerasmusplus.cz/cz/

